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Resumo 
 

PIRES, L. A. Efeitos da quimioterapia neoadjuvante sobre os receptores 
de lipoproteínas no tecido tumoral em pacientes com carcinoma da 
mama localmente avançado. (Tese). São Paulo: Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo; 2010, 74p. 
 

 
Os tumores malignos apresentam um aumento da expressão dos 
receptores de lipoproteínas, devido ao aceleramento da proliferação 
celular com consequente aumento da necessidade de lípides para a 
síntese das membranas celulares. Esse aumento da expressão dos 
receptores de LDL no câncer pode ser utilizado para concentrar 
fármacos de ação antineoplásica em tecido tumoral, utilizando 
lipoproteínas ou nanoemulsões semelhantes a lipoproteínas como 
veículo. No presente estudo, foram investigados os efeitos da 
quimioterapia convencional na expressão dos receptores de LDL e 
LRP-1 em 16 pacientes com carcinoma de mama estádios II ou III, não 
candidatas à cirurgia conservadora e com indicação de tratamento 
quimioterápico neoadjuvante. A expressão dos receptores LDLR e 
LRP-1 foi avaliada por imunoistoquimica em tecido mamário normal e 
em tecido neoplásico antes e depois da quimioterapia 
neoadjuvante. Quatro pacientes que apresentaram resposta 
completa à quimioterapia foram retiradas da análise da expressão 
de receptores por não existir tumor no fragmento cirúrgico. Em 
relação ao LDLR, a expressão desse receptor no tecido neoplásico foi 
maior em comparação ao tecido normal em 8 das 11 pacientes. 
Após a quimioterapia, a expressão do receptor de LDL diminuiu em 6, 
aumentou em 4 e não se alterou em 2 pacientes. Do mesmo modo, a 
expressão do receptor LRP-1 no tecido tumoral estava aumentada 
em relação ao tecido normal em 4 pacientes das 12 avaliadas. Em 
comparação com o tecido tumoral antes da quimioterapia, a 
expressão do receptor LRP-1 diminuiu em 6, aumentou em 4 e 
permaneceu inalterada em 2 pacientes após a quimioterapia. Esses 
dados mostram que o efeito da quimioterapia na expressão dos 
receptores de lipoproteínas foi heterogêneo. A redução da expressão 
dos receptores não foi o padrão observado, o que indica que o uso 
de sistemas de carreamento de fármacos via receptores de LDL para 
o tratamento do câncer pode ser de grande importância. Esses 
resultados podem contribuir para o desenho de futuros estudos 
clínicos.  
 
Palavras Chave: Neoplasias da mama, Receptores de LDL, 
Receptores de lipoproteínas, Proteínas relacionadas a receptor de 
LDL, Terapia neoadjuvante 



 

 

Summary 

 

PIRES, LA. Effects of neoadjuvant chemotherapy on lipoprotein 
receptors in tumor tissues of patients with locally advanced breast 
cancer. [Thesis]. Faculty of Medicine, University of Sao Paulo, SP (Brazil), 
2010, 74p.  
 

Proliferative tumor cells present a high expression of LDL receptors 
due to accelerated mitosis rates which takes to increased need of 
lipids internalization for building new membranes. Upregulation of LDL 
receptors may be used as a gate to deliver anticancer drugs to tumor 
tissues using lipoproteins or artificial nanoemulsions as vehicle. This 
study investigated the effects of conventional chemotherapy on the 
expression of LDL and LRP-1 receptors in 16 patients with breast cancer 
in stage II or III who were not candidates to conservative surgery and 
with indication of neo-adjuvant chemotherapy.  Expression of LDL and 
LRP-1 receptor was evaluated by immunohistochemistry in normal and 
neoplastic breast tissue before and after chemotherapy.  For absence 
of tumor in the surgical fragments, 4 patients who presented complete 
response to chemotherapy were excluded from this analysis. In 
relation of LDLR, the expression in neoplastic tissue was higher than in 
normal tissue in 8 of 11 patients. After chemotherapy, LDL receptor 
expression diminished in 6, increased in 4 and unchanged in 2 
patients.  Expression of LRP-1 in tumor tissue was higher in 4 of 12 
patients when compared to normal tissue. After chemotherapy, the 
expression of LRP-1 diminished in 6, increased in 4 and showed no 
difference in 2 patients. These data show that the chemotherapy 
effects on the tumor expression of LDL receptors were very 
heterogeneous. The diminution of the receptor expression is not the 
post-chemotherapy pattern, allowing the use of drug carrier systems 
that target cancer cells via the LDL receptor pathway. These results 
may contribute for the design of future clinical assays. 

 
Keywords: Breast cancer, LDL receptors, Lipoprotein receptors, Low-
density lipoprotein receptor, Low-density lipoprotein receptor-related 
protein, Neoadjuvant treatment 
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I.  INTRODUÇÃO 
  

 A incidência de câncer de mama nos países ocidentais vem 

decaindo de 2001 a 2004, após mais de duas décadas de aumento. É 

o câncer mais comum nas mulheres. A taxa de mortalidade 

manteve-se estável entre 1930 e 1990, mas de 1990 a 2004 ela vem 

diminuindo. Mesmo assim, ainda é responsável por 15% de todas as 

mortes por câncer (American Cancer Society, 2008).  

No Brasil, o câncer de mama é o mais freqüente entre as 

mulheres, sendo esperados 49.240 novos casos para o ano de 2010, 

com um risco estimado de 49 casos a cada 100 mil mulheres 

(Ministério da Saúde, 2010). 

Os fatores de risco relacionados à vida reprodutiva (menarca 

precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima 

dos 30 anos, anticoncepcionais orais, menopausa tardia e reposição 

hormonal) estão bem estabelecidos em relação ao desenvolvimento 

do câncer de mama (Ministério da Saúde, 2010). 

Fatores genéticos também estão associados ao maior risco de 

desenvolvimento de câncer de mama. Mulheres que apresentam 

mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 têm 85% de chance de 

desenvolver câncer de mama antes dos 70 anos de idade. 

A prevenção primária dessa neoplasia ainda não é totalmente 
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possível devido à variação dos fatores de risco e às características 

genéticas que estão envolvidas na sua etiologia. No Brasil, o 

rastreamento mamográfico para mulheres entre 50 e 69 anos é a 

estratégia recomendada. As recomendações do Ministério da Saúde 

são baseadas no Documento de Consenso para Controle do Câncer 

de Mama, de 2004, que considera como principais estratégias de 

rastreamento um exame mamográfico, pelo menos a cada 2 anos, 

para mulheres de 50 a 69 anos, e o exame clínico anual das mamas, 

para mulheres de 40 a 49 anos. Para mulheres de grupos 

populacionais considerados de risco elevado (história familiar de 

câncer de mama em parentes de primeiro grau), recomendam-se o 

exame clínico da mama e a mamografia, anualmente, a partir de 35 

anos (Ministério da Saúde, 2010). 

Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom 

prognóstico quando diagnosticado e tratado oportunamente, as 

taxas de mortalidade continuam elevadas no Brasil, muito 

provavelmente porque a doença ainda é diagnostica em estádios 

avançados. (Ministério da Saúde, 2010). Em muitos países ocidentais, 

tem-se verificado uma redução da taxa de mortalidade, o que 

ocorre principalmente devido ao surgimento de novas técnicas 

diagnósticas e desenvolvimento de melhores regimes terapêuticos 

(Kaplan e Wingard, 2000; Sant et al., 2001). 
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 O diagnóstico precoce e o uso da quimioterapia neoadjuvante 

em tumores mais avançados têm proporcionado um maior número 

de cirurgias conservadoras da mama (Teixeira e Pinotti, 2000). Além 

disso, o surgimento de novas modalidades terapêuticas, como novos 

medicamentos e novas técnicas de radioterapia, tem levado a uma 

melhoria na qualidade de vida das mulheres portadoras de câncer 

de mama.  

 

1. Quimioterapia Neoadjuvante em Câncer da Mama 

 

A quimioterapia neoadjuvante (tratamento primário) consiste 

na aplicação de procedimentos sistêmicos (quimioterapia) em 

pacientes portadoras de carcinoma localmente avançado da mama 

(Buzdar, 2007; Mathew et al., 2009). 

 Essa estratégia de tratamento tem como objetivos: i) obter 

respostas completas histopatológicas, já que o prognóstico de 

sobrevida é dependente dessa remissão; ii) obter remissões clínicas, 

mesmo que parciais, permitindo técnicas de cirurgias conservadoras; 

e iii) avaliar a quimiossensibilidade da neoplasia (Buzdar, 2007; 

Mathew et al., 2009). 
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 Com o uso de esquemas combinados de quimioterapia, os 

resultados para respostas clínicas permanecem próximos a 70%, com 

índices de conservação da mama em torno de 70% e com respostas 

patológicas completas ao redor de 15% (Bonadonna et al., 1998; 

Costa et al., 1999; Von Mincwitz et al., 2003; Buzdar, 2007; Rastogi et 

al., 2008; Mathew et al., 2009). 

Entretanto, os efeitos tóxicos da quimioterapia são bem 

conhecidos, representando um fator limitante ao seu uso e muitas 

vezes comprometendo a função de diversos órgãos (Teixeira e Pinotti, 

2000). Dessa forma, a procura de veículos que direcionem as drogas 

antineoplásicas ao tumor, evitando o aporte delas aos tecidos 

normais, tem sido uma das grandes metas nas últimas décadas.  

É importante analisar e identificar diferenças qualitativas e 

quantitativas nos processos metabólicos, entre outras características, 

das células tumorais em comparação às células normais. Estas 

diferenças podem ser aproveitadas para aumentar a eficiência na 

destruição das células tumorais, preservando assim as células normais. 

Entre as estratégias que têm sido testadas, encontra-se o uso de 

lipoproteínas como transportadoras plasmáticas de quimioterápicos 

(Filipowska., et al., 1992; Versluis et al., 1996). As lipoproteínas 

constituem complexos formados por proteínas e lípides e são 

responsáveis pelo transporte de lípides insolúveis na circulação 
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sangüínea.  

 

2. Lipoproteínas e Lipoproteínas de Baixa Densidade 

 

A estrutura básica das lipoproteínas é composta por um centro 

lipídico apolar de triglicérides e éster de colesterol, revestido por 

fosfolípides, colesterol livre e apolipoproteínas (Jackson et al., 1976). 

As lipoproteínas, de acordo com as suas características físicas e 

composição química são classificadas em quatro grandes grupos: i) 

quilomícrons; as maiores partículas lipoprotéicas e as menos densas, 

devido à alta proporção de lípides (até 99%); ii) lipoproteínas de 

muito baixa densidade (VLDL), com maior proporção de proteína; iii) 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), ricas em ésteres de colesterol, 

e iv) lipoproteínas de alta densidade (HDL) que são as menores e mais 

densas lipoproteínas (Goodman e Gilman, 2003). 

A LDL é uma lipoproteína formada por um núcleo apolar de 

ésteres de colesterol, que constitui aproximadamente 45-50% do peso 

lipídico, e um resíduo de 3-9% de triglicérides, estabilizado por uma 

monocamada de fosfolípides (16-25%) que também contém 

colesterol livre (5-8%).  É o produto final de degradação da VLDL e 
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tem meia vida de 2 a 3 dias, sendo carreadora de 2/3 do colesterol 

plasmático total em indivíduos normais. Tem como principal função 

fisiológica o transporte do colesterol necessário para a síntese de 

membranas de células em divisão e para a produção de hormônios 

esteróides no córtex da supra-renal e nas gônadas (Goodman e 

Gilman, 2003). 

 

3. Receptor de LDL 

  

A depuração plasmática de partículas de LDL é mediada 

essencialmente pelos receptores de LDL (LDL-R). O LDL-R é um 

receptor de superfície celular que remove as partículas de LDL da 

circulação por meio do processo de endocitose. Esse receptor é 

expresso principalmente nas membranas dos hepatócitos e também 

nas membranas de outras células, como as esteroidogênicas. 

(Chacra et al., 2004) 

 O receptor de LDL é uma glicoproteína de membrana, 

descoberta em 1976 por Brown e Goldstein, composta por duas 

cadeias de oligossacarídeos complexos ligados à aspargina (ligações 

N) e 18 cadeias de oligossacarídeos ligados à serina/treonina 

(ligações O).  
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 O gene para o receptor localiza-se no braço menor do 

cromossoma 19, consiste em 18 éxons e 17 íntrons e codifica os 839 

aminoácidos do receptor. 

 O LDL-R é sintetizado no retículo endoplasmático rugoso e 

passa para o complexo de Golgi, onde aumenta de peso molecular. 

Após aproximadamente 45 minutos do início do processo de síntese, 

o mesmo já se encontra expresso na superfície da célula. (Chacra et 

al., 2004) 

 Esse receptor liga-se a duas apolipoproteínas: à apoB-100, que 

é a apolipoproteína presente nas partículas de LDL, e à apo E, 

presente nas lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) e nos 

quilomícrons.  

  Esses receptores encontram-se em regiões específicas, 

depressões da membrana celular denominados coated pits, 

revestidas por proteínas chamadas de clatrinas. Após a interação das 

lipoproteínas com os receptores, essa região sofre invaginação, 

formando as vesículas endocíticas. O envoltório de clatrina, então, 

dissocia-se e ocorre fusão de várias vesículas formando os 

endossomos. A diminuição do pH nos endossomos promove o 

desligamento do complexo receptor-LDL com o retorno do receptor 

à superfície celular. Em seguida, ocorre a fusão de lisossomos com a 

vesícula e a degradação dos seus componentes (Goldstein et al., 
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1979). 

 

4. LRP 

 

O receptor LRP (proteína relacionada ao receptor de LDL) é um 

dos membros da família dos receptores LDL. Estão também inclusos 

nesta classificação os receptores de VLDL, e a glicoproteína 330 

(Strickland et al., 1995).  

O LRP-1 é uma proteína de superfície celular com 4.544 

aminoácidos e peso molecular de 503 kDa, o que a caracteriza como 

uma das maiores estruturas protéicas entre os receptores de 

superfície celular já conhecidos. A designação LRP-1 deve-se à 

homologia estrutural, da seqüência de domínios rica em cisteína, 

com a molécula do receptor de LDL (Herz et al., 1988).  

Este receptor é expresso principalmente no fígado, mas 

também foi detectado em outros tecidos humanos, como em células 

musculares lisas, fibroblastos, neurônios e astrócitos, epitélio do trato 

gastrointestinal, células gonadais, placentárias e até mesmo na 

medula óssea (Moestrup et al., 1992). 
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O LRP-1 é um receptor endocítico do mais amplo espectro 

conhecido, uma vez que medeia o catabolismo de múltiplos ligantes, 

como lipoproteínas, proteinases, além de toxinas bacterianas e, 

alguns tipos de vírus (Strickland et al., 1995).  

O gene codificador desse receptor localiza-se no locus 12q13-

q14, compreende aproximadamente 92Kb de DNA genômico e é 

formado por 89 éxons com tamanho variando entre 65 a 925 pares 

de bases (pb) . Os íntrons apresentam entre 82 pb a 8Kb (Van Leuven 

et al., 1994).  

Inúmeros polimorfismos foram descritos neste gene (Van Leuven 

et al., 1998; Van Leuven et al., 2001), mostrando relação com certas 

doenças. É o caso do polimorfismo C766T, no éxon 3, associado ao 

câncer de mama entre mulheres caucasianas (Benes et al., 2003), e 

também com a doença de Alzheimer (Hollenbach et al., 1998). 

O receptor LRP-1 assume funções importantes na biologia 

vascular, removendo da circulação os ativadores do plasminogênio 

e, deste modo regula a atividade fibrinolítica do organismo (Strickland 

et al., 1995). Associado a isso, o LRP-1 cataboliza a trombospondina, 

molécula envolvida na agregação plaquetária, crescimento de 

tecido muscular liso e angiogênese (Mikhailenko et al., 1995). 
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5. LDL e Câncer 

  

Nos tumores malignos, onde há proliferação celular acelerada, 

a necessidade aumentada de colesterol e de outros lípides para a 

síntese de membranas celulares pode resultar em expressão 

aumentada de LDL-R. Isso permite maior captação de LDL pelas 

células neoplásicas, fornecendo os lípides necessários à duplicação 

celular. O incremento do número de receptores é um fenômeno 

intenso, podendo superar várias vezes o número de receptores das 

células normais, o que seria responsável pelas baixas concentrações 

de colesterol encontradas em várias doenças neoplásicas. Em 1978, 

Ho et al. observaram aumento da atividade do LDL-R nas células 

leucêmicas do sangue periférico de pacientes com leucemia 

mielóide aguda (LMA), em relação às células mononucleares de 

indivíduos sadios, de 3 a 100 vezes maior. 

 Gal et al. (1981a) mostraram que células da linhagem 

neoplásica (carcinomas de vagina e cervical e adenocarcinoma de 

endométrio) expressavam cerca de 15 a 30 vezes mais LDL-R do que 

as células da linhagem normal (células fibroblásticas cervicais e 

células epiteliais da glândula endometrial). 

 Em 1992, foi comparada a captação de LDL entre células de 
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tumores pulmonares e de tecido pulmonar normal adjacente, com 

LDL marcada radioativamente, onde verificou-se uma elevação da 

captação pelo tecido tumoral em até três vezes, comparativamente 

ao pulmão normal (Vitols et al., 1992). 

 O aumento de expressão de LDL-R poderia ser explicado pelo 

fato de que as células neoplásicas, por apresentarem rápida 

proliferação, exigiriam demanda maior de colesterol e de fosfolípides 

para a síntese de novas membranas celulares. Em tese, essa 

necessidade seria suprida por síntese endógena ou pela degradação 

de lipoproteínas de baixa densidade do plasma, o que explicaria o 

aumento de LDL-R e a hipocolesterolemia encontrada em algumas 

neoplasias (Henrikson et al., 1989; Budd e Ginsberg, 1986). 

Vários estudos revelaram haver alterações no metabolismo 

lípidico de pacientes com câncer. Alguns mostraram relação entre a 

diminuição nos níveis de colesterol plasmático e a evolução da 

doença (Pekkanen et al., 1999; Iribarren et al., 1995). Outros estudos 

compararam a hipocolesterolemia observada em pacientes com 

câncer com indivíduos normais (Barclay et al., 1995; Bases e Krakoff, 

1965; Nydegger e Butter, 1972). Ainda, demonstrou-se normalização 

dos níveis plasmáticos de colesterol em pacientes com câncer após 

tratamento e remissão da doença (Niendorf et al., 1995). 
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5.1. LDL como agente direcionador de Fármacos 

  

A possibilidade de se utilizar a LDL como agente direcionador 

de fármacos para as células neoplásicas foi estudada por vários 

pesquisadores (Rudling et al., 1983; Lundberg, 1987; Samadi-Baboli et 

al., 1993; Xiao et al., 1999). Seu uso baseia-se em três hipóteses que 

envolvem propriedades inerentes da partícula de LDL e do seu 

receptor: a LDL seria capaz de transportar fármacos lipofílicos que 

podem ter efeito citotóxico; a internalização do fármaco na LDL o 

protegeria contra o ataque de biomoléculas plasmáticas e água e, o 

fármaco incorporado à LDL teria maior concentração nas células 

neoplásicas que apresentam aumento de expressão de LDL-R em 

relação às células normais.  

Apesar dos bons resultados obtidos com a LDL, sua utilização 

parece restrita às experiências de laboratório, pois sua obtenção a 

partir do plasma humano, os procedimentos de incorporação dos 

fármacos e o armazenamento dos complexos dificultam sua 

utilização na prática clínica. Além disso, por ser um hemoderivado, 

ele pode provocar respostas imunológicas e contaminação por vírus 

da hepatite ou do HIV. 

Além disso, a incorporação de um fármaco na partícula de LDL 
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pode resultar na perda da apoB-100 e, conseqüentemente, da 

capacidade de ligação aos LDL-R, além de poder alterar ou até 

mesmo quebrar a sua estrutura (Rensen et al., 1997). 

 O primeiro relato de incorporação bem sucedida de um 

agente antineoplásico à LDL data de 1984. Nele, Iwanick et al. 

prepararam um complexo de LDL com o antibiótico daunomicina. 

Neste estudo ficou comprovado que o procedimento de associação 

não modificava estruturalmente o fármaco, mantendo as 

propriedades inerentes da partícula. 

 Em 1990, Vitols et al. associaram um derivado insolúvel da 

mitoclomina à LDL. Esse estudo mostrou que a entrada do complexo 

LDL-fármaco em células de ovário de hamster normais e mutantes 

para LDL-R foi mediada via receptor. Além disso, o complexo teve o 

mesmo comportamento plasmático que a LDL humana em 

camundongos. 

 Uma alternativa ao uso da LDL foi proposta inicialmente por 

alguns autores. Nesses modelos fazia-se uso de emulsões artificiais 

com características semelhantes à LDL sem a porção protéica 

(Ginsburg et al., 1982; Halbert et al., 1984; Owens et al.,1995). 

Contudo, o uso desses sistemas se restringiu, em sua maioria, apenas 

aos estudos das interações lipídicas, uma vez que eles não possuíam 

a apolipoproteína que se liga aos LDL-R. 
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 Em 1993, Maranhão et al. demonstraram que uma 

nanoemulsão lipídica com composição semelhante à da LDL 

humana sem a parte protéica (LDE), ligava-se aos LDL-R e era 

captada pelas células.  Apesar de a LDE não ter proteína, ao ser 

injetada na circulação plasmática, entra em contato com as 

lipoproteínas naturais e adquire, entre outras, a apo E, que é 

reconhecida pelo receptor da LDL, sendo depois captada pela 

célula (Maranhão et al., 1993). 

 Estudos de competição em linfócitos mostraram que a LDL 

natural compete com a LDE pela captação celular, comprovando 

que a remoção de ambas se dá pelo mesmo receptor específico 

(Maranhão et al., 1997). 

 A LDE tem mais afinidade pelos receptores de LDL do que a 

própria LDL natural (Hirata et al., 1999), isto porque o meio ligante ao 

receptor utilizado pela LDE é a apo E, que tem mais afinidade pelo 

receptor do que a apo B-100 da LDL natural.  

Do que se conhecia sobre o comportamento da LDE, levantou-

se a hipótese de que a LDE pudesse substituir a LDL natural como 

veículo para direcionar fármacos antineoplásicos para os tecidos 

malignos, evitando atingir órgãos e tecidos normais (Maranhão et al., 

1992; Maranhão et al., 1994). Desse modo, os agentes antineoplásicos 

seriam incorporados à LDE, a nanoemulsão seria injetada na 
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circulação, onde iria adquirir a apo E e ligar-se preferencialmente aos 

LDL-R das células neoplásicas, onde estes receptores encontram-se 

em número muito maior do que nas células normais.  

Esta hipótese foi primeiramente comprovada em pacientes 

com leucemia mielocítica aguda (LMA). Verificou-se que a LDE era 

removida com velocidade muito maior nos pacientes com LMA do 

que nos controles. Em contrapartida, após serem tratados com 

esquemas quimioterápicos convencionais e terem remissão completa 

da doença, a remoção plasmática da LDE tornava-se mais lenta, 

normalizando-se. Esses achados mostravam que as células de LMA, 

com receptores em número muito maior, provocavam remoção 

acelerada da nanoemulsão. Quando estas foram destruídas pela 

quimioterapia, a remoção se normalizava. Neste trabalho também 

demonstrou-se a captação da LDE pela medula óssea infiltrada de 

células de LMA de maneira direta, por meio de imagens de Medicina 

Nuclear obtidas com LDE marcada com Tecnécio99m. Neste 

experimento comprovou-se que 70% da LDE injetada foi captada 

pelas células leucêmicas (Maranhão et al., 1994).  

Recentemente, confirmou-se a captação e concentração da 

LDE em tumores sólidos. Estudos realizados em pacientes com câncer 

de ovário e de mama revelaram que a LDE se concentrava mais nos 

tecidos neoplásicos (Ades et al., 2001; Graziani et al., 2002).  Estes 
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experimentos comprovam, portanto, que é possível direcionar um 

veículo feito artificialmente para o tecido neoplásico. 

Em seguida, pode-se caracterizar a incorporação à LDE de um 

quimioterápico de ação antineoplásica, de natureza lipofílica, a 

carmustina. Estudou-se a estabilidade do complexo e a integridade 

química do fármaco após a incorporação, determinando a sua 

biodistribuição e toxicidade em camundongos (Maranhão et al., 

2002). A associação com a carmustina não alterou o direcionamento 

da LDE para os seus sítios de ligação específicos e, por estudos de 

incubação com células normais e de linhagens neoplásicas, 

demonstrou-se que ela não perdia a sua ação citotóxica (Maranhão 

et al., 2002). 

Estudos clínicos de fase I com a preparação de LDE-

carmustina demonstraram efeito antitumoral com melhora 

importante na qualidade de vida de pacientes com mieloma 

múltiplo e em outros tipos de tumores avançados, como de ovário e 

de mama, além da diminuição de efeitos colaterais, onde 

quantidades acima de 150% da dose máxima convencional (200 

mg/m2), resultaram em toxicidade mínima (Maranhão, dados não 

publicados). 

Em pacientes com mieloma múltiplo ainda não tratados foi 

possível avaliar a ação terapêutica do complexo LDE-Carmustina, 
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na dose de 180 mg/m2 de superfície corpórea. Além da nítida 

melhora clínica dos seis pacientes, os níveis de imunoglobulina M, 

secretada pelas células do mieloma, decresceram em mais de 60%, 

sem que tenham ocorrido efeitos colaterais importantes (Hungria et 

al., 2004). 

Valduga et al., em 2003, avaliaram a associação de etoposide 

com a LDE, em camundongos, quanto à estabilidade físico-química, 

à toxicidade e a atividade citotóxica contra uma linhagem de 

células neoplásicas específicas. Demonstraram que a associação é 

estável, com preservação da atividade citotóxica do fármaco, além 

de baixa toxicidade nesses animais. 

 A estabilidade da associação LDE-etoposide foi também 

avaliada em mulheres com carcinoma de ovário (Azevedo et al., 

2005), mostrando que a maior parte do fármaco se mantém nas 

partículas da nanoemulsão até a remoção da circulação e 

internalização pelas células além de mostrar, também, maior 

concentração no tecido ovariano neoplásico do que no tecido 

normal.  

A associação da nanoemulsão com o quimioterápico 

paclitaxel mostrou-se igualmente estável, com uma concentração 

maior no tecido neoplásico da mama em comparação com o tecido 

normal, além de melhorar os parâmetros farmacocinéticos do 
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paclitaxel (Pires et al., 2009). Além disso, em um estudo piloto, onde foi 

administrada a nanoemulsão associada ao paclitaxel para 

tratamento de algumas pacientes refratárias à quimioterapia 

convencional, mostrou um perfil de toxicidade extremamente baixo 

(Pires et al., 2009) 

Como já demonstrado, o aumento da expressão dos 

receptores de LDL em processos proliferativos, como o câncer, pode 

ser utilizado para concentrar nanoemulsões associadas a fármacos 

de ação antineoplásica em tecido neoplásico. Muitos estudos 

mostraram que a associação de quimioterápicos à LDE resulta em 

preparações com maior atividade antineoplásica e com drástica 

redução da toxicidade (Azevedo et al., 2005; Pires et al., 2009). 

  A estrutura da nanoemulsão lipídica é semelhante a LDL, por 

isso a sua captação ocorre pelos mesmos receptores.  

Portanto, é de suma importância verificar o que ocorre com os 

receptores de LDL antes e depois do tratamento quimioterápico em 

tecidos tumorais e normais. Isso contribuirá para o desenvolvimento 

de novas terapias para o tratamento de neoplasias. 
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II. OBJETIVOS 

 

 

1. Avaliar, em pacientes portadoras de carcinoma da mama, a 

expressão dos receptores envolvidos na captação de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-R e LRP-1) em 

comparação com tecido normal; 

2. Avaliar a influência da resposta à quimioterapia neoadjuvante 

na quantificação da expressão desses receptores em tecido 

tumoral. 
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III. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

1. Casuística 

 

Dezesseis pacientes voluntárias portadoras de carcinoma de 

mama estádios II ou III, não candidatas à cirurgia conservadora e 

com indicação de tratamento quimioterápico neoadjuvante, foram 

selecionadas no Setor de Oncologia do Centro de Referência da 

Saúde da Mulher em São Paulo (Anexo 1). O diagnóstico foi 

confirmado através de biópsia realizada previamente. 

Todas as pacientes assinaram termo de consentimento livre e 

esclarecido antes de qualquer procedimento (Anexo 2). 

O presente estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Referência da Saúde da Mulher 

(Anexo 3) e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo 4). 
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1.1. Critérios de Inclusão 

 

1. Pacientes portadoras de carcinoma da mama estádio II ou III, 

diagnosticado por biópsia ou citologia e não candidatas à 

cirurgia conservadora, segundo critérios clínicos; 

2. Sexo feminino; 

3. Sem tratamento prévio para câncer de mama; 

4. Idade ≥ 18 anos; 

5. Com indicação de tratamento quimioterápico neo-adjuvante; 

6. Performance Status ≤ 2; 

7. Perfil hematológico dentro dos valores de referência: Neutrófilos 

≥ 1500/mm3; plaquetas ≥ 100.000/mm3 e hemoglobina >10g/dL; 

8. TGO e TGP ≤ 2,5 x LSN; Fosfatase alcalina ≤ 1,5 x LSN; Creatinina  

≤ 1,5 x LSN e Bilirrubinas totais < 1,5 x LSN; 

9. Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 
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1.2. Critérios de Exclusão 

 

1. Pacientes com carcinoma inflamatório da mama ou doença 

metastática; 

2. Pacientes com doença multifocal; 

3. Pacientes com tumores bilaterais; 

4. Pacientes elegíveis para cirurgias conservadoras; 

5. Pacientes que apresentam arritmia cardíaca grau 2 ou maior, 

neoplasia maligna invasiva prévia (exceto carcinoma de pele 

não melanoma ou carcinoma “in situ” do colo uterino) ou 

infecções ativas; 

6. Pacientes em idade fértil que não praticam métodos de 

contracepção efetivos; 

7. Pacientes grávidas; 

8. Pacientes em aleitamento materno. 
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2. Características das pacientes 

 

 A idade das pacientes, o diagnóstico anatomopatológico e o 

estadiamento clínico estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Idade, exame anatomopatológico e estadiamento clínico 
das pacientes 
 

Paciente 

Idade

(anos) Anatomopatológico G Estadiamento Clínico 

       T N EC 

1 58 Carcinoma ductal invasivo 2 4b 1 IIIB 

2 53 Carcinoma lobular invasivo 1 3 1 IIIA 

3 53 Carcinoma ductal invasivo 2 3 0 IIB 

4 34 Carcinoma ductal invasivo 2 3 2 IIIA 

5 64 Carcinoma ductal invasivo 2 2 2 IIIA 

6 60 Carcinoma ductal invasivo 2 4b 1 IIIB 

7 40 Carcinoma ductal invasivo 2 4b 1 IIIB 

8 48 Carcinoma ductal invasivo 2 3 2 IIIA 

9 49 Carcinoma ductal invasivo 1 3 2 IIIA 

10 63 Carcinoma ductal invasivo 3 4b 2 IIIB 

11 53 Carcinoma ductal invasivo 3 3 1 IIIA 

12 41 Carcinoma ductal invasivo 2 3 1 IIIA 

13 37 Carcinoma ductal invasivo 2 3 2 IIIB 

14 51 Carcinoma ductal invasivo 2 3 3 IIIC 

15 46 Carcinoma ductal invasivo 2 3 2 IIIB 

16 48 Carcinoma ductal invasivo 2 2 1 IIB 

G = Grau de diferenciação nuclear 
 
 



 

 

24 

3. Métodos 

 

Antes do inicio da quimioterapia foram coletadas amostras de 

sangue para determinação do perfil lipídico e realizada nova biópsia 

por agulha. 

Por ocasião do ato cirúrgico, após o termino da quimioterapia 

neoadjuvante, o tecido tumoral fixado em parafina, foi coletado e 

utilizado para análise.  

 

3.1. Determinações bioquímicas séricas 

 

Antes do início do tratamento quimioterápico foi determinado 

o perfil lipídico nas amostras de soro obtidas após jejum de 12 horas. 

Os triglicérides e o colesterol total foram determinados pelo método 

colorimétrico-enzimático, utilizando-se os kits comerciais (Labtest - São 

Paulo, Brasil). A concentração de HDL foi medida pelo mesmo 

método, após precipitação da LDL e VLDL. A concentração de LDL 

foi calculada pela fórmula de Friedewald et al (1972): LDL = Colesterol 

Total – (VLDL+HDL) e a de VLDL pela fórmula VLDL=TG/5.  
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3.2. Obtenção dos fragmentos de mama antes da quimioterapia 

 

Os procedimentos de biópsia foram realizados no Centro de 

Referência da Saúde da Mulher. 

Antes do início da quimioterapia, todas as pacientes foram 

submetidas à biópsia percutânea por agulha (core biopsy) com 

anestesia local. Para biópsia foi utilizada agulha de 14G com avanço 

de 2,2 cm, acoplada a disparador automático. Foram retirados em 

média, dois fragmentos de tecido mamário neoplásico, evitando-se a 

periferia do tumor, em decorrência do processo inflamatório local 

que pode ocorrer ou áreas de necrose tumoral, e também de tecido 

mamário normal. Os tecidos foram fixados em formol 10% e enviados 

ao Laboratório de Metabolismo de Lípides no InCor, onde foram 

emblocados em parafina. 

 

3.3. Obtenção dos fragmentos de mama depois da quimioterapia  

  

Após o término da quimioterapia neoadjuvante, todas as 

pacientes foram encaminhadas para mastectomia. O material 

oriundo da cirurgia foi encaminhado ao setor de patologia do Centro 
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de Referência da Saúde da mulher, onde foi realizada a análise 

histopatológica. 

Os blocos de parafina contendo tumor foram então 

encaminhados ao Laboratório de Metabolismo para posterior análise 

da expressão protéica por imunoistoquímica. 

 

3.4. Preparo para análise imunoistoquímica 

 

Para a técnica de imunoistoquímica, os fragmentos de tecidos 

tumorais e normal foram seccionados em cortes de 5µm. A 

desparafinização das lâminas foi feita com 3 banhos de xilol de 10 

minutos cada, seguidos de 3 banhos de etanol absoluto, 2 banhos de 

etanol 95% e um banho de etanol 75%. As lâminas com os cortes 

histológicos foram então lavadas em água corrente. 

A recuperação de antígenos foi realizada por calor úmido e 

pressão com tampão citrato 10 mM pH 6,0 apenas para o anticorpo 

anti-LRP. A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada com 

peróxido de hidrogênio a 3%. O bloqueio de reações inespecíficas foi 

feito com soro fetal bovino diluído em solução salina tamponada 

com sais fosfato (PBS) durante 1 hora em estufa umidificada a 37°C. 
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Os anticorpos primários anti-LRP-1 (Calbiochem, Darmstadt, 

Alemanha) e anti-LDL-R (Lifespan, Seattle, WA, EUA), previamente 

padronizados, foram diluídos em PBS contendo 1% de albumina 

bovina. As lâminas foram incubadas por 18 horas a 4° C. O sistema de 

detecção foi o polímero SuperPicture (Dako, Carpinteria, CA, EUA), 

revelado com diaminobenzidina (DAB) (Dako, Carpinteria, CA, EUA) e 

contracorado com hematoxilina de Harris. 

 

3.5. Análise imunoistoquímica 

 

 Imagens de vários campos (2-6 dependendo do tamanho do 

corte histológico) de cada corte foram capturadas no aumento de 

200x em equipamento Image Analysis System Quantimet 500+ (Leica 

Cambridge Ltd., Cambridge, UK).  Para a análise quantitativa da 

expressão protéica dos receptores LDL-R e LRP-1, o limiar de 

detecção de cor foi determinado para cromógeno DAB tendo como 

base uma região do tecido marcada. Todos os campos foram então 

medidos e a área marcada foi calculada como porcentagem da 

área total de cada campo. A expressão dos receptores de cada 

paciente foi calculada como média de todos os campos medidos 

para cada corte histológico. 



 

 

28 

IV. RESULTADOS 

 

 

1. Avaliação das características das pacientes 

 

 Foram estudadas 16 pacientes. A tabela 2 mostra o resultado 

do perfil imunoistoquímico das pacientes realizado no laboratório de 

patologia do Centro de Referência da Saúde da Mulher, 

demonstrando que, das 16 pacientes, 8 apresentavam positividade 

para expressão de receptores hormonais, 3 apresentavam 

superexpressão de Cerb-B2 e 5 foram caracterizadas como triplo 

negativo (RE, RP e Cerb-B2 negativos). 
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Tabela 2 – Perfil dos receptores hormonais e Cerb-B2 
 

Paciente RE RP Cerb-B2 

1 pos > 75% pos 25% neg 

2 pos 75% neg neg 

3 neg neg 3+/3+ 

4 pos 50-75% neg neg 

5 pos 25-50% neg 2+/3+ 

6 pos 25% neg neg 

7 pos 10-25% neg neg 

8 pos 50% pos < 25% neg 

9 neg neg 3+/3+ 

10 neg neg neg 

11 neg neg neg 

12 neg neg neg 

13 neg neg neg 

14 neg neg 3+/3+ 

15 pos > 75% neg 2+/3+ 

16 neg neg neg 

              RE, Receptor de estrogênio; RP, Receptor de progesterona, Cerb-B2, Human 
epidermal growth factor receptor 2.  

 

 

2. Esquemas quimioterápicos 

 

A tabela 3 mostra o esquema de quimioterapia utilizado em 

cada uma das pacientes, bem como o número de ciclos. O esquema 
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de quimioterapia e o momento do encaminhamento para cirurgia 

foram definidos pela equipe de oncologia clínica do Centro de 

Referência da Saúde da Mulher. As pacientes realizaram de 4 a 11 

ciclos de quimioterapia.  

 

Tabela 3 – Esquemas quimioterápicos e número de ciclos utilizados 
 

Paciente 

Esquema 

Quimioterápico Número de ciclos  

1 AC 4 

2 AC 4 

3 AC + DCT 4 + 4 = 8 

4 AC 4 

5 GCT/DDP 6 

6 ADM/DDP + GCT/DDP 5 + 6 = 11 

7 ADM/DDP 6 

8 PCT/ADM 8 

9 PCT/ADM 6 

10 GCT/DDP 6 

11 AC 4 

12 GCT/DDP 6 

13 ADM/DDP 6 

14 PCT/GCT 8 

15 PCT/GCT 6 

16 ADM/DDP 6 

AC, Doxorrubicina + Ciclofosfamida;  DCT, Docetaxel; GCT/DDP, Gemcitabina + 
Cisplatina; ADM/DDP, Doxorrubicina + Cisplatina; PCT/ADM, Paclitaxel + 
Doxorrubicina; PCT/GCT, Paclitaxel + Gemcitabina. 
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3. Avaliação da resposta ao tratamento  

 

A tabela 4 mostra um comparativo do estadiamento clínico 

(antes do início da quimioterapia) e o estadiamento patológico 

(avaliação da peça cirúrgica). Do total de 16 pacientes, 6 pacientes 

apresentaram respostas objetivas, sendo que destas, 4 com respostas 

completas e 2 com respostas parciais. 
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Tabela 4 – Resposta à quimioterapia neoadjuvante  
 

Paciente 

Estadiamento 

Clínico  

Estadiamento 

Patológico  

Resposta 

Patológica 

 T N EC   T N EP     

1 4b 1 IIIB   4b 1a IIIB     

2 3 1 IIIA   4 1 IIIB     

3 3 0 IIB   4b 1a IIIB     

4 3 2 IIIA   4 3a IIIC     

5 2 2 IIIA   2 2a IIIA     

6 4b 1 IIIB   4b 3 IIIC     

7 4b 1 IIIB   4b 2 IIIB     

8 3 2 IIIA   4 2 IIIB     

9 3 2 IIIA   2 3 IIIC     

10 4b 2 IIIB   4 0 IIIB     

11 3 1 IIIA   1c 1a IIA   RP 

12 3 1 IIIA   2 1 IIB   RP 

13 3 2 IIIB   0 0 0   RC 

14 3 3 IIIC   0 0 0   RC 

15 3 2 IIIB   0 0 0   RC 

16 2 1 IIB   0 0 0   RC 

EC, Estadiamento clínico; EP, Estadiamento patológico; RP, Resposta parcial; RC, 
Resposta completa 

 

4. Perfil lipídico 

  

O perfil lipídico das pacientes foi dosado em soro coletado 

antes do inicio da quimioterapia. O colesterol total foi de 231±68 
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mg/dL (média ± desvio padrão). A dosagem de triglicérides foi de 

136±65 mg/dL. O colesterol de HDL foi de 63±20 mg/dL. O colesterol 

de LDL foi calculado em 141±65 mg/dL e o colestrol de VLDL foi 

calculado em 27±13 mg/dL. 

 

5. Avaliação da expressão protéica de LDL-R 

 

A tabela 5 e a figura 1 mostram a expressão do receptor de LDL 

(LDL-R) em tecido normal e em tecido neoplásico antes e depois da 

quimioterapia. Devido à ausência de tumor na peça cirúrgica, as 

pacientes que apresentaram resposta completa à quimioterapia 

foram excluídas dessa análise. Em uma paciente (paciente 6) houve 

perda de tecido durante o emblocamento em parafina, o que 

impediu a análise da expressão do receptor de LDL em tecido 

normal. 

Dentre as 11 pacientes avaliadas, 8 apresentaram maior 

expressão do receptor de LDL em tecido neoplásico do que em 

tecido normal. Em 3 pacientes, entretanto, a expressão do receptor 

de  LDL estava menor no tecido neoplásico do que no tecido normal. 
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A quimioterapia diminuiu a expressão do receptor de LDL no 

tecido tumoral de 6 pacientes. Entretanto, em 4 pacientes a 

expressão do receptor LDL aumentou e em 2 manteve-se estável. 

Dentre as 8 pacientes que apresentavam expressão do LDL-R 

aumentada em tecido neoplásico antes da quimioterapia, em 2 

houve um novo aumento na expressão do receptor e em uma a 

expressão manteve-se inalterada, enquanto que em 5 pacientes a 

expressão do receptor diminuiu após a quimioterapia. Dentre essas 5, 

em 3 pacientes a expressão apesar de diminuir, manteve-se em nível 

mais alto que no tecido normal. 

Dentre as 3 pacientes que apresentavam a expressão do 

receptor de LDL diminuída no tecido tumoral em relação ao tecido 

normal antes da quimioterapia, houve diferentes respostas: em uma 

paciente a expressão do LDL-R aumentou, em outra diminuiu e na 

terceira manteve-se estável. 
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Tabela 5 – Expressão protéica de LDL-R em tecido normal e em tecido 
neoplásico antes e após quimioterapia 
 
 

 Tecido Tumor Pré Tumor Pós 

Paciente Normal Quimioterapia Quimioterapia 

 % área % área % área 

1 14,86 8,99 8,48 

2 0,46 6,03 10,30 

3 13,53 1,86 2,41 

4 18,20 6,37 2,04 

5 10,04 22,31 2,11 

6 - 15,47 50,70 

7 2,50 13,70 15,90 

8 16,64 22,99 4,04 

9 4,09 6,99 11,37 

10 6,96 15,77 12,04 

11 2,37 18,56 5,78 

12 3,55 33,66 14,27 
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Figura 1: Imunoistoquímica para LDL-R nos tecidos normais e tumorais antes e depois 
da quimioterapia das 12 pacientes avaliadas. 200x. 
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6. Avaliação da expressão protéica de LRP-1 

 

A tabela 6 e a figura 2 mostram o resultado da expressão de 

receptores relacionados à proteína (LRP-1) em tecido normal em 

comparação com o tecido tumoral antes do inicio da quimioterapia 

e depois da quimioterapia. Devido à ausência de tumor na peça 

cirúrgica, as pacientes que apresentaram resposta completa à 

quimioterapia foram excluídas dessa análise. 

Das 12 pacientes avaliadas, 4 apresentaram aumento e 3 

diminuição da expressão no tecido tumoral quando comparado com 

o tecido normal correspondente. Em 5 pacientes a expressão do LRP-

1 em tecido tumoral e normal era semelhante.  

A quimioterapia reduziu a expressão de LRP-1 nos tecidos 

tumorais de 6 pacientes, aumentou em 4 e não alterou a expressão 

em 2 pacientes. 

Dentre as 4 pacientes que apresentavam tecido tumoral com 

alta expressão de LRP-1 antes da quimioterapia, em 2 a expressão 

diminuiu após a quimioterapia e em 2 pacientes notou-se aumento 

da expressão. 
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Das 3 pacientes que apresentavam tecido tumoral com baixa 

expressão de LRP-1 antes da quimioterapia, em 2 a expressão 

diminuiu após quimioterapia e em uma paciente houve um aumento 

da expressão. 

Das 5 pacientes que a expressão dos receptores era 

semelhante antes do inicio da quimioterapia, a quimioterapia 

mostrou diferentes respostas: em 1 a expressão de LRP-1 aumentou, 

em 2 diminuiu e em 3 manteve-se inalterada. 

 

Tabela 6 – Expressão protéica de LRP-1 em tecido normal e em tecido 
neoplásico antes e após quimioterapia  
 

 Tecido Tumor Pré Tumor Pós 

Paciente Normal Quimioterapia Quimioterapia 

 % área % área % área 

1 3,67 4,20 0,25 

2 8,14 5,56 1,01 

3 4,67 6,24 11,33 

4 19,97 3,22 1,61 

5 2,47 3,99 1,41 

6 4,40 4,65 12,52 

7 2,44 0,25 0,49 

8 13,97 13,40 3,51 

9 5,51 7,15 4,31 

10 1,41 3,29 5,37 

11 4,67 5,09 5,00 

12 10,96 8,47 9,08 
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Figura 2: Imunoistoquímica para LRP-1 nos tecidos normais e tumorais antes e depois 

da quimioterapia das 12 pacientes avaliadas. 200x. 
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V. DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, foi avaliada a expressão de dois  

receptores de lipoproteínas, o LDL-R e o LRP-1 em tecido normal de 

mama e tecido tumoral antes e após a quimioterapia de pacientes 

portadoras de carcinoma de mama estádios II ou III, não candidatas 

à cirurgia conservadora e com indicação de tratamento 

quimioterápico neoadjuvante. Oito pacientes das 11 avaliadas 

apresentaram aumento da expressão do receptor de LDL no tecido 

tumoral antes da quimioterapia em comparação com o tecido 

normal correspondente.  

Outros estudos corroboram nossos dados. O aumento de 

receptores da LDL foi documentado em diversos tipos de neoplasias 

malignas, entre elas o carcinoma de mama (Rudling et al., 1986),  o 

carcinoma de endométrio (Gal et al., 1981b),  o câncer de pulmão 

(Gueddari et al., 1993), o câncer de próstata (Henriksson et al., 1989), 

gliomas (Leppala et al., 1995), além de outra doenças 

mieloproliferativas (Ginsberg et al., 1986). 

Muitas evidências já foram acumuladas demonstrando que 

células tumorais em proliferação apresentam aumento de utilização 
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de colesterol. Assim, o aumento da expressão dos receptores da LDL 

resulta provavelmente da maior necessidade de colesterol e de 

outros lípides para produção de membranas, devido à maior 

proliferação celular que ocorre nesses tecidos (Ho et al., 1978). 

 O aumento da expressão do receptor de LDL também pode ser 

devido às alterações no metabolismo celular de colesterol, pois já foi 

demonstrado que a concentração do colesterol plasmático é 

regulada principalmente pelos receptores de LDL.  Além disso, Miller 

et al. (1981)  demonstraram que pacientes portadores de câncer de 

cólon avançado apresentavam concentrações plasmáticas 

significativamente mais baixas de colesterol total do que os controles, 

independentemente da idade e sexo. Já em pacientes com doença 

em estágio inicial, essa diferença nos níveis de colesterol não foi 

observada (Miller et al., 1981). Do mesmo modo, Spiegel et al. (1982) 

mostraram que pacientes com leucemia aguda e linfoma não 

Hodgkin apresentavam uma menor concentração de HDL e um 

aumento dos níveis de triglicérides, e que, em ambos os grupos de 

pacientes, estes valores retornavam ao normal após a remissão 

obtida com o tratamento.  

Outros estudos epidemiológicos mostraram um aumento da 

mortalidade por câncer em pacientes que apresentavam baixas 
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concentrações plasmáticas de colesterol (Pekkanen et al., 1999; 

Iribarren et al., 1995). 

Gal et al. (1981a) estudaram o metabolismo de colesterol em 

diversos tipos de tumores ginecológicos, entre eles o carcinoma 

epidermóide do colo uterino, o carcinoma epidermóide da vagina e 

o adenocarcinoma de endométrio, correlacionando-os com o 

metabolismo de colesterol de grupos celulares não neoplásicos como 

os fibroblastos do cérvix e o epitélio glandular endometrial.  Esses 

autores concluíram que há de fato um aumento substancial do 

metabolismo do colesterol em todos os tipos neoplásicos estudados, 

em comparação com o modelo não tumoral.  

O aumento da captação de LDL via receptores e da sua 

consequente degradação, com diminuição do estoque intracelular 

de colesterol, reflete o consumo acelerado para síntese de 

membrana para divisão e proliferação celular. A principal fonte de 

colesterol de todos os modelos celulares neoplásicos estudados foi 

sua captação via receptor, estando o metabolismo de colesterol 

acelerado em até 20 vezes, como, por exemplo, no câncer cervical 

em relação aos fibroblastos do cérvix (Gal et al., 1981a). 

Outro estudo que demonstrou a relação do aumento da 

expressão do receptor de LDL com alterações do metabolismo de 

colesterol em tumores avaliou um paciente do sexo masculino de 68 
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anos com hipercolesterolemia familiar não responsiva ao tratamento 

convencional (Ueyama et al., 1990). Este paciente apresentou câncer 

de vesícula biliar disseminado e durante a evolução da doença, 

começou a apresentar baixos níveis de colesterol. O paciente 

faleceu em decorrência da disseminação do tumor. Ao estudar as 

células tumorais em cultura, os autores demonstraram a existência de 

um fator tumoral capaz de aumentar a expressão de receptores de 

LDL em fibroblastos normais da pele e fibroblastos do próprio 

paciente. Demonstraram então que alguns tipos de tumores podem 

ser capazes de produzir determinados fatores que podem ser os 

responsáveis pelo aumento da expressão de receptores de LDL, com 

consequente diminuição dos níveis de colesterol. (Ueyama et al., 

1990) 

Em adição, Gal et al. (1981b) compararam o metabolismo de 

colesterol de dois modelos tumorais in vivo, através da implantação 

de células de carcinoma epidermóide cervical e de 

adenocarcinoma endometrial no dorso de camundongos nude, 

comparando com o metabolismo de outras células normais do 

animal. Foi demonstrado, então, que o metabolismo de colesterol nas 

células tumorais estava aumentado de 15 a 50 vezes em relação aos 

demais tecidos normais do camundongo. 
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Em estudos prévios no nosso laboratório (Graziani et al., 2002; 

Pires et al., 2009), foi avaliada a captação de LDL pelos receptores 

utilizando uma nanoemulsão artificial rica em colesterol marcada 

com material radioativo. Essas observações foram feitas tanto por 

imagens radiológicas como pela medida da radiação nos 

fragmentos de tumor retirados no procedimento cirúrgico após prévia 

infusão da nanoemulsão em 35 pacientes com câncer de mama. Em 

todas as pacientes, a concentração da nanoemulsão foi maior no 

tecido neoplásico de mama do que no tecido mamário normal.  

 A expressão dos receptores de LDL também foi relacionada 

com o prognóstico da doença. Rudling et al. (1986) determinaram a 

expressão de LDL-R em câncer de mama e analisaram-na como fator 

prognóstico em comparação com outros fatores prognósticos 

tumorais.  As pacientes com câncer de mama que tinham aumento 

da expressão do LDL-R tiveram pior prognóstico, sugerindo que os 

tumores de mama ricos em receptores de LDL podem crescer mais 

rapidamente.  

Apesar de evidências do aumento da expressão do LDL-R no 

câncer de mama, no presente estudo, em 3 pacientes das 11 

avaliadas não foi observado aumento da expressão do LDL-R. Porém, 

estes resultados não implicam que não esteja ocorrendo um aumento 

da captação de lipoproteínas.  
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Embora a captação de lipoproteínas aconteça principalmente 

pelo aumento de receptores na superfície celular (Ho et al., 1978), 

outros mecanismos podem atuar para o aumento da captação sem 

o aumento do número de receptores. O aumento da velocidade de 

reciclagem dos receptores pode ser um dos mecanismos envolvidos, 

com consequente aumento da função do receptor sem elevar a sua 

densidade na superfície celular (Harwood et al., 1997). 

Vários estudos têm demonstrado uma grande variação na 

expressão do receptor de LDL, mesmo quando a expressão desse 

receptor é maior no tecido tumoral do que no tecido normal 

correspondente (Ho et al., 1978, Rudling et al., 1986). Ho et al. (1978) 

mostraram que a expressão de LDLR variou de 3 a 100 vezes em 

células de leucemia mielóide crônica. É digno de nota que, em 

células monocíticas normais, a expressão do receptor de LDL 

apresenta uma grande variação de um paciente para outro (Ho et 

al., 1978). Essa variabilidade na expressão dos receptores também foi 

observada no presente estudo, com uma variação de expressão de 

1,4 vezes (paciente 8) até 13 vezes (paciente 3).  

  Além disso, essa mesma variação já tem sido observada em 

estudos de captação de LDL. Em pacientes com câncer de mama, 

foi demonstrado que a captação da nanoemulsão variou de 1,4 a 

8,8 vezes no tecido tumoral em comparação ao tecido normal. 
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(Graziani et al., 2002; Pires et al., 2009). Esses dados provavelmente 

refletem diferenças na saturação do colesterol intracelular e na 

demanda de lípides pelas células. 

 No nosso estudo, o efeito da quimioterapia na expressão dos 

receptores de LDL no tecido tumoral foi muito heterogêneo. 

Assumindo que o aumento da expressão dos receptores é causado 

por um aumento da necessidade de lípides para síntese de 

membranas, seria esperado que a expressão dos receptores 

diminuísse com a quimioterapia, já que a mitose estaria inibida com 

este procedimento. Demonstramos que em 4 pacientes a expressão 

foi maior após a quimioterapia e em 2 a expressão se manteve 

inalterada. Esses dados sugerem que a relação entre expressão de 

receptores e mitose não é tão definitiva ou eventualmente, esses 

achados podem estar relacionados à resistência à quimioterapia. 

 Outro receptor de lipoproteína estudado aqui foi o LRP-1. Esse 

receptor foi pensado como sendo primariamente um receptor de 

lipoproteína devido à sua semelhança ao LDL-R (Brown et al.,1991; 

Herz et al., 1988). Posteriormente, foi descoberto que o LRP-1 é 

idêntico ao receptor de α2-macroglobulina (Strickland et al., 1990). 

Muitos autores mostraram diminuição da expressão do LRP-1 

dependendo do estágio tumoral (Desrosiers et al., 2006; Kancha et al., 

1994). Do mesmo modo, De Vries et al. (1996) descreveram um 
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declínio na expressão do LRP em estágios avançados de tumores 

melanocíticos. Outros autores mostraram aumento na expressão do 

LRP-1 em tumores malignos (Yamamoto et al., 1997). Essa contradição 

pode ser explicada pelos vários diferentes processos metabólicos dos 

quais o LRP-1 faz parte. 

 A captação celular e degradação de proteinases não são o 

único caminho no qual a LRP-1 pode influenciar o crescimento 

tumoral e metástases. LRP-1 é também responsável pela captação 

das lipoproteínas ricas em apoE. Fabrizi et al. (1997) mostraram uma 

redução na expressão de LRP-1 em células diferenciadas de 

neuroblastoma, devido à baixa demanda de colesterol e lípides nas 

células diferenciadas por conta do baixo índice mitótico comparado 

as células indiferenciadas. Assim como para o LDL-R, é pressuposto 

que células em proliferação, como no câncer, expressam mais LRP-1 

porque necessitam mais colesterol e lípides para produção de 

membranas (Obermeyer et al., 2007).  

 Dedieu e Langlois (2008) postularam que o LRP-1 poderia 

controlar eventos críticos que influenciam a migração celular e 

especialmente o balanço entre as forças de tração e a adesão 

celular. Foi estabelecido também que a expressão de LRP-1 é 

necessária para a migração celular, e que o LRP-1 é um mediador 

essencial para adesão de células cancerosas. Portanto, o LRP-1 pode 
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controlar o fenótipo das células malignas, entretanto, o mecanismo 

pelo qual isso acontece permanece desconhecido.  

Em contraste com essas observações, foi demonstrado que o 

bloqueio da atividade endocítica do LRP-1 promove um aumento da 

invasão e migração de células tumorais (Webb et al., 2000). Esses 

dados em conjunto indicam que o mecanismo pelo qual a LRP-1 

promove a migração de células tumorais não está relacionado 

apenas a sua função endocítica, sendo esse um processo mais 

complexo.  

 Em nosso estudo, ao comparar a expressão do LRP-1 no tecido 

tumoral com o tecido mamário normal, o padrão de expressão desse 

receptor foi totalmente indefinido, considerando que a expressão 

estava aumentada em 4 pacientes, diminuída em 3 e semelhante em 

5 pacientes. Em contraste com os achados sobre a expressão de 

receptor de LDL na maioria dos estudos já realizados com diferentes 

tipos de neoplasia, com poucas exceções, como em leucemia 

linfocítica aguda, a existência de uma relação com o LRP-1 é menos 

explorada e os resultados são muito controversos.  

Os resultados da expressão de LRP-1 após a utilização de 

quimioterapia foram similares àqueles encontrados para LDL-R, com 

diminuição da expressão em 6 pacientes, aumento em 4 e em 2 
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manteve-se inalterada. Na literatura, há poucos estudos sobre o 

efeito da quimioterapia na expressão do LRP-1. 

Em virtude da expressão dos receptores de lipoproteínas não 

ser a única determinante da endocitose mediada por receptores, 

estudos de captação de lipoproteínas ou nanoemulsões artificiais 

devem ser realizados em pacientes com câncer para confirmar a real 

influência da quimioterapia na captação celular de LDL. 

 A maioria das pacientes estudadas era portadora de 

carcinoma ductal da mama, que é o tipo mais incidente, 

respondendo por aproximadamente 85% do total de casos de 

câncer de mama. Em apenas uma paciente (paciente 2), a 

histologia era de carcinoma lobular. Os dados aqui apresentados em 

relação à expressão dos receptores de lipoproteínas nesse tipo de 

neoplasia são muito importantes no sentido de avaliar as 

possibilidades de uso do mecanismo de endocitose mediado pelos 

receptores de LDL das células para concentrar drogas 

antineoplásicas. 

Em estudos anteriores do laboratório, demonstramos o uso de 

nanoemulsões lipídicas como veículo de vários fármacos 

antineoplásicos, que são incorporadas pelo receptor de LDL, 

aumentando a seletividade do quimioterápico com consequente 

aumento da sua concentração e diminuição da sua toxicidade. Isso 
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já foi demonstrado em ensaios clínicos com diferentes agentes 

terapêuticos como carmustina (Maranhão et al., 2002), etoposide 

(Pinheiro et al., 2006) e paclitaxel (Dias et al., 2007; Pires et al., 2009).  

Um dos propósitos do presente estudo foi verificar se a 

quimioterapia convencional poderia interferir na diminuição da 

expressão dos receptores de LDL. Com isso, a utilização de 

nanoemulsão associada a quimioterápico poderia ser menos 

eficiente. Nossos resultados, entretanto, mostraram que esse não é o 

padrão da expressão dos receptores de lipoproteínas após a 

quimioterapia. 

 Os resultados do nosso estudo em relação à expressão dos 

receptores de lipoproteínas podem, portanto, ajudar a estabelecer 

mecanismos celulares básicos e contribuir para o planejamento de 

futuros ensaios clínicos.  
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VI. CONCLUSÕES 

 

 

1. A expressão do receptor LDL mostrou-se aumentada no tecido 

neoplásico em relação ao tecido normal na maioria das 

pacientes; 

 

2. A expressão do receptor LRP-1 foi heterogênea no tecido 

neoplásico em relação ao tecido normal, estando aumentada 

em apenas 4 pacientes; 

 

3. Após a quimioterapia, a expressão de ambos os receptores foi 

heterogênea, com diminuição da expressão em metade das 

pacientes. 
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VII. ANEXOS 
 
1. Anexo 1 
 
 
 
 

Paciente Nome Registro 

1 MAHM 597729 

2 BD 593888 

3 IJCR 596054 

4 MHM 597814 

5 MJN 601824 

6 AMG 380412 

7 RNSS 601234 

8 LFS 599891 

9 AMG 602314 

10 CGM 602601 

11 VSF 596095 

12 IMV 602132 

13 CQOS 601828 

14 RMS 601341 

15 MCSD 603380 

16 DA 29103 
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2. Anexo 2 
 

                            
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 
(Obrigatório Para Pesquisas em Seres Humanos–Resolução nª 1 de 13/06/1998-CNS) 

 
I-Identificação do Paciente 
Nome:_____________________________________________________________ 
RGHC_____________________   Data Nascimento:___/___/___ 
Endereço___________________________________________________________ 
Bairro____________________________ 
Cidade___________________Estado_________ 
CEP_____________________Telefone____________________________________ 
II-Responsável  Grau de parentesco:_____________________ 
Nome:_____________________________________________________________ 
RG___________________________   Data 
Nascimento:___/___/___ 
Endereço__________________________________________________________ 
Bairro____________________________ 
Cidade___________________Estado_________ 
CEP_____________________Telefone___________________________________ 
 
III -Dados Sobre o Protocolo de Pesquisa Científica 

1- Títutlo do Protocolo: Efeitos da quimioterapia sobre os receptores de 
lipoproteínas no tecido tumoral de pacientes com carcinoma de mama. 

2- Unidades: Centro de Referência da Saúde da Mulher – Clínica de mastologia, 
Clínica de Ginecologia do HCFMUSP e Laboratório de Pesquisa do Instituto 
do Coração da FMUSP 

3- Pesquisador:  
a) Prof. Dr Roberto Hegg 
Cargo: Médico Assistente 
Inscrição no Conselho Regional de Medicina de São Paulo: 21824 
b) Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão 
Cargo: Diretor do Laboratório de Metabolismo de Lípides do INCOR-
HCFMUSP  
Inscrição no Conselho Regional de Medicina de São Paulo: 20122 
c) Luis Antonio Pires 
Cargo: Aluno de doutorado 
Inscrição no Conselho Regional de Medicina de São Paulo: 73335 

4- Avaliação do Risco da Pesquisa: Risco baixo 
 
III- Objetivos da Pesquisa 

No sangue existe uma substância, a LDL (lipoproteína de baixa densidade), 
que é uma lipoproteína que carrega 2/3 do colesterol do sangue em indivíduos 
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normais. A sua principal função é o transporte do colesterol que será utilizado para a 
produção das membranas das células e para produção de alguns hormônios.  

Nas células do corpo existem receptores de LDL e ela é retirada da circulação 
por esses receptores. Quase todos os tecidos do corpo possuem receptores de LDL. 
Eles estão bastante aumentados nos tumores malignos.  

Em laboratório foi desenvolvida uma substância artificial chamada de LDE e 
que é parecida com a LDL e é retirada da circulação pelos mesmos receptores.  

É possível associar um medicamento à LDE e dessa forma a célula maligna 
captaria esse medicamento aumentando o seu efeito e diminuindo os efeitos 
colaterais. 

O objetivo desta pesquisa é verificar o que ocorre com esses receptores antes 
e depois do tratamento com quimioterapia convencional, em células malignas e em 
células normais.  

Dessa maneira, pode-se abrir um caminho para o desenvolvimento de 
tratamentos dirigidos a um novo alvo no tratamento do câncer. 

 
IV- Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre as garantias do sujeito da 
Pesquisa: 
 O paciente terá acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos, 
riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para diminuir eventuais 
dúvidas. 

O paciente terá a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem prejudicar a continuidade da assistência. 

O paciente terá a salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
O paciente terá disponibilidade de assistência no Centro de Referência da 

Saúde da Mulher, por eventuais danos a saúde, decorrentes da pesquisa. 
Não há viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da 

pesquisa. 
 
V- Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 
acompanhamento da pesquisa, para contato em caso de intercorrências clínicas 
e reações adversas: 
Dr. Luis Antonio Pires – (11) 30695108 / 30695574 
Prof. Dr. Roberto Hegg- (11) 3069-6647 
Prof. Dr. Raul C. Maranhão – (11) 30695108 / 30695574 
 
VI- Consentimento pós-esclarecido: 

Declaro que após ter sido convenientemente esclarecida pelo pesquisador, 
conforme registro nos itens acima, consinto em participar, na qualidade de paciente, 
do projeto de pesquisa referido acima. 
 
 
 São Paulo,        de                           de  200 
 
 
___________________________________   ____________________ 
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